
ПЛАН  РОБОТИ 

відділу забезпечення якості освітньої діяльності на 2019/20 н.р. 
 

 

№ 
Напрям діяльності 

Заходи 
Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

1 2 3 4 5 

1 Організація та 

удосконалення роботи 

відділу 

Розробка плануючих та звітних документів: 

План роботи відділу на навчальний рік; 

Підготовка звіту про роботу відділу за 

минулий навчальний рік 

 

 

до 15.09.19 р. 

 

до 15.06.20 р. 

 

Нач. відділу 

 

  Участь у засіданнях:  

– Вченої ради Університету; 

– Методичної ради університету; 

– Ради з якості (організація та проведення 

нарад) 

– в оперативних нарадах ректора, 

проректора з науково-педагогічної роботи; 

– комісій Рад університету. 

 

щомісяця 

щомісяця 

згідно з планом 

 

щовівторка 

за наказами ректора 

(проректора з 

науково-педагогічної 

роботи). 

 

 

 

Нач. відділу 

 



 2 

1 2 3 4 5 

  Ознайомлення та вивчення нормативних 

актів, керівних документів стосовно вищої 

освіти в Україні. 

Постійно протягом 

року 

Нач. відділу 

 

  Підготовка проектів відповідей на 

запити/листи з питань якості організації 

освітнього процесу в Університеті 

Постійно протягом 

року  

Нач. відділу 

 

  Вивчення та впровадження в освітній 

процес наказів, розпоряджень 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти та контроль за їх 

виконанням. 

Постійно протягом 

року 

Нач. відділу 

 

  Ведення сторінки відділу на сайті 

університету та виконання заходів щодо її 

змістовного наповнення. 

Протягом року Співробітники 

відділу 

  Аналіз досвіду інших освітніх закладів та 

підприємств щодо практики впровадження 

електронних систем документообігу. 

Протягом року Співробітники 

відділу 

  Розповсюдження передового досвіду 

Університету з питань якості освіти серед 

усіх зацікавлених сторін (споживачів, 

співробітників Університету, суспільства). 

Протягом року Співробітники 

відділу 

  Співпраця зі спорідненими підрозділами 

інших вищих навчальних закладів стосовно 

основних видів діяльності. 

Протягом року Нач. відділу 



 3 

1 2 3 4 5 

2 Розробка та 

впровадження системи 

управління якістю (СУЯ) 

в Університеті 

Визначення першочергових заходів та 

коригування плану-графіку створення 

СУЯ. 

Вересень 2019 р. Нач. відділу 

  Корегування Політики 

і цілей у сфері якості Університету на 

2019/20 н.р. 

Жовтень 2019 р. Нач. відділу 

  Подальша розробка та оформлення процесів і 

видів діяльності Університету в рамках 

системи управління якістю відповідно до 

вимог міжнародного стандарту ISO9001:2015. 

Протягом року Нач. відділу, 

співробітники 

відділу 

  Виконання заходів щодо ресертифікації 

системи управління якістю у відповідності 

до вимог міжнародного стандарту ISO 

9001:2015. 

Жовтень–грудень 

2019 р. 

Нач. відділу 



 4 

 

1 2 3 4 5 

3 

 
Удосконалення 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності в 

Університеті 

Розробка та проведення заходів щодо 
удосконалення внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти в Університеті відповідно 
до вимог Закону «Про освіту», Закону «Про 
вищу освіту»: 
Розробка проектів нормативних документів 
(положень), наказів, розпоряджень та заходів з 
підвищення якості забезпечення освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в 
Університеті. 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

Нач. відділу 

 

  Організація та проведення семінарів і нарад з 
питань моніторингу якості освітнього процесу 
з працівниками деканатів, кафедр та інших 
структурних підрозділів Університету. 

Протягом року Нач. відділу 

  Підготовка наказів ректора та розпоряджень 
проректора з науково-педагогічної роботи 
щодо моніторингу якості освіти в Університеті 
та розробка рекомендацій щодо вдосконалення 
освітнього процесу з урахуванням результатів 
моніторингу. 

Протягом року Нач. відділу, 

співробітники 

відділу 

  Участь у здійсненні моніторингу процедур 
розробки, вдосконалення освітніх та освітньо-
наукових програм. 

Протягом року Співробітники 

відділу 

  Участь у здійсненні моніторингу системи 
нормативно-методичного забезпечення 
освітнього процесу в Університеті. 

Протягом року Співробітники 

відділу 

 

Начальник відділу 

забезпечення якості освітньої діяльності      Ю.Ю. Кошкаров 


